
Als het aan politie-agenten Jerry Regensburg en John Zwartenkot ligt 
worden zij bekende gezichten in Buitenpost. “Maar wel in de goede bete-
kenis van het woord”, voegen ze er met een lach aan toe. Nieuw lande-
lijk politiebeleid moet er voor zorgen dat in de toekomst de agent weer 
dichter bij de burger komt. In dat kader zijn sinds kort aan alle dorpen van 
de gemeente ‘buurtagenten’ toegewezen die hun aandacht met name 
op het ‘eigen’ dorp gaan richten. Door deze nieuwe aanpak hopen ze 
voor de gewone burger herkenbaarder en gemakkelijker aanspreekbaar 

te worden. Op de ledenvergadering van PBB stelden zij zich persoonlijk 
voor en gaven uitleg over hun toekomstige manier van werken. In een nog 
te realiseren wijkveiligheidsplan zal een inventarisatie gemaakt worden 
van de huidige situatie vanuit politie-oogpunt. Het gaat daarin om zaken 
als (kleine) criminaliteit, verkeersonveiligheid, baldadigheid, overlast, pre-
ventie en dergelijke, die in Buitenpost spelen. Inbreng van instellingen, 
organisaties en gewone burgers is bij dat werk van harte welkom en zelfs 
noodzakelijk. Zo zou ook Plaatselijk Belang bijvoorbeeld een vertegen-
woordigende stem van de bevolking kunnen zijn, en deze stelde zich 
daarvoor onmiddellijk ook nadrukkelijk beschikbaar.

        Deze maand in ‘Buitenposters’: Klaas de Vries
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Van de redactie Waterrijk Mûnewyk
Deze overzichtskaart, afkomstig uit het gemeentelijk bestemmingsplan ‘Mûnewyk’, biedt u een kijkje 

op de inrichting van het eerste deel van de nieuwe bouwterreinen aan de zuidkant van het dorp.
Wat zondermeer opvalt is de ruime opzet, het vele groen en de aanwezigheid van diverse waterpar-

tijen. Voor meer informatie kunt u ook zelf het plan er bij de gemeente op naslaan. 

(plattegrond: Gemeente Achtkarspelen )
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Kopijverzorgers,
maak het uzelf en ons 

gemakkelijk !

Let op de kopij-
inleverdatum:

maandag 8 april 
De krant verschijnt in 

week 17.
Houdt u daar ook 

rekening mee?

De eerste markeringsstokken staan in de grond en rooiwerkzaamheden 
zijn gestart. De toebereidselen voor de realisatie van de eerste fase van 
het bestemmingsplan aan de zuid-oost zijde van ons dorp worden nu 
zichtbaar. Het uitzetten van het plan, het ruimen van overbodige begroei-
ing en egaliseringswerkzaamheden zal in de komende weken plaats-
vinden. Nog voor de bouwvak zal ook de aanleg van nutsleidingen en 
wegen, die de aanloop vormen voor de bouw van 48 woningen op deze 
plek tot 2005, voltooid zijn. Dan zijn ook de eerste kavels door de ge-
meente uitgegeven. In de plannen van de gemeente zal de nieuwe bouw-
activiteit in de Mûnewyk na realisatie van de tweede fase tot 2010, meer 
dan 90 nieuwe woningen tot resultaat hebben. Naar verwachting zal ook 
de inrichting van een aanzienlijk deel van het beschikbare areaal voor 
‘lichte’ bedrijvigheid dan in volle gang zijn. In totaal gaan over die periode, 
niet alleen in het nieuwe plan, ruim 150 nieuwe woningen en bedrijfspan-
den het woningenbestand in ons dorp vergroten. Ondanks de grote druk 
op de woningmarkt is het overigens geen eenvoudige zaak om aan de 
behoefte te kunnen voldoen. Rijks en provinciale regelgeving bepalen in 
een grote mate de mogelijkheden van de gemeente om bouwterreinen 
ter beschikking te krijgen. Zo is er bijvoorbeeld de uitgesproken wens van 
de Provincie om in plaats van alleen naar uitbreiding ook naar inbreiding 
in het dorp te kijken. Dit houdt in dat er binnen de huidige bebouwing ge-
zocht moet worden naar terreinen die benut zouden kunnen worden voor 
de woningbouw. Ook de groeiende vraag naar ouderenvoorzieningen is 
van invloed op de plannen. Wat de nieuwe rondweg betreft, van vitaal 
belang voor de ontwikkeling van ons dorp, is het gemeentelijk streven 
deze in 2005  klaar te hebben. Hierover in het volgende nummer meer.

De sterke arm weer in de buurt

W = Water

Rood omkaderd is het uitvoeringsgebied 
van de eerste fase van het plan tot 2005

(waarschijnlijk zijn resten aanwezig van een 
middeleeuwse nederzetting)

De tiid hâld (gjin) skoft
Als huisvrouw en moeder zijnde, 
ga ik elke dag wel even naar het 
dorp om boodschappen te doen. 
Dit moet onder de schooltijd van 
mijn zoontje. Zoals gewoonlijk kijk 
ik automatisch omhoog naar de 
kerkklok en het was 20 over 1. Met 
een tas vol ging ik huiswaarts en 
keek weer omhoog en...het was 
nog 20 over 1. Oh jee, ik aan 
iemand vragen hoe laat of het was, 
gelukkig was ik nog op tijd thuis 
voor mijn zoon. Na een week liep 
de klok weer op tijd. Dit overkomt 
mij niet een tweede keer dacht ik bij 
mezelf en stak een horloge in mijn 
jaszak. Natuurlijk gebeurde het op 
een middag opnieuw. Ik kom in het 
dorp en kijk naar de klok en het 
is 20 voor 8, maar ik was gelukkig 
in het bezit van een horloge. Dus 
niets aan de hand. Met vla, prei 
en vlees fiets ik terug naar huis. 
Toch maar even zien hoe laat het 
is, want ik had ook nog even staan 
kletsen. Ik pak mijn horloge en... 
die liep dus niet meer. Bezweet 
kwam ik thuis, het was 3 uur, de 
school was nog niet uit. Weer een 
vergeefse race tegen de klok.
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Kopij voor het volgende nummer inle-
veren voor 8 april 2002. De volgende 
editie verschijnt in week 17.

    
 Al Gelezen

De wegaanleg Mûnewyk gaat binnenkort 
van start. Hoewel het bestemmingsplan 
nog niet officieel is goedgekeurd, heeft de 
gemeente met toestemming van de provin-
cie vrijstelling verleend voor de aanleg van 
deze wegen. De wegen komen ten oosten 
van de weg Lutkepost en ten zuiden van 
de bestaande bebouwing aan de Parcours 
en De Ring. Het gebied wordt begrensd 
door de komende zuidoostelijke rondweg.
Tijdens de afgelopen jaarwisseling is er 
in Achtkarspelen voor 7750 euro vernield 
aan gemeentelijke eigendommen. Buiten-
post had te maken met de minste vernie-
lingen. Een brandbult leverde hier een kos-
tenpost van 125 euro op.
Op 28 februari is de feestweekcommissie 
officieel omgezet in een stichting Feest-
weekcommissie Buitenpost.
Aan het Oost ter hoogte van de Stroobos-
sertrekvaart komt een zendmast van 53 
meter hoog. Deze is bedoeld voor het mo-
biele netwerk van de politie, de brandweer 
en de ambulance. De huidige mast van 
36 meter, die bij het politiebureau staat, is 
verouderd en op die plaats is een hoger 
exemplaar niet toegestaan.
Schrijver-dichter Atze van Wieren uit Bui-
tenpost heeft afgelopen weekeinde in Nij-
megen de SNS-Literatuurprijs 2002 ge-
wonnen. Van Wieren kreeg de prijs, een 
bedrag van vijfhonderd euro, voor een 
cyclus van zeven gedichten. Daarnaast 
werd hem de publieksprijs, honderd euro, 
toegekend..
Amateurtuindersvereniging Buitenpost 
heeft afgelopen maand haar jaarlijkse le-
denvergadering gehouden. Voorzitter Sytze 
Metzlar blikte met tevredenheid terug op 
het afgelopen jaar De vereniging was het 
afgelopen jaar gegroeid van 24 leden naar 
31 leden.
De raadsverkiezingen in de Gemeente 
Achtkarspelen mocht zich in een hogere 
opkomst van haar kiezers verheugen. Het 
gemiddelde percentage over de hele ge-
meente was 67,34%. Hoogste opkomst 
op een stembuslocatie had zorgcentrum  
Haersmahiem aan de Eringalaan met 
76,25%. In Buitenpost werd het CDA de 
grootste partij.

Van 2 tot en met 6 april collecte  
Feestweek biedt fantastisch program ma
Van donderdag 1 tot en met woensdag 7 augustus wordt de traditionele 
jaarlijkse feestweek van Buitenpost gehouden. De en thousiaste leden 
van de Stichting Feestweek Buitenpost zijn al in oktober vorig jaar van 
start ge gaan met de voorbereidingen en in grote lijnen staat het program-
ma inmiddels vast. Naast traditio nele onderdelen zoals de kaatswedstrijd, 
de fietstoer tocht, de oriënteringsrit voor au to’s, de motortoertocht en 
het fierljeppen, wordt er ook dit jaar weer hard gewerkt aan vernieu
wingen in het feestprogramma waarover we de komende maan den 

uitvoerig zullen berich-
ten. Zo zal bijvoor-
beeld de Amerikaanse 
dag voor auto’s, moto-
ren en trac toren op het 
industrieterrein ook dit 
jaar weer heel bij-
zondere acti viteiten 
voor de bezoekers en 
vooral de eigen inwo-
ners in petto hebben. 

Geheel nieuw in deze re gio is de LAN-party die in de sporthal wordt ge-
houden. Dit evenement gaat 36 uren onafge broken door en hierbij staat 
de computer centraal. Voor de jeugd wordt er onder andere een activi-
teitenmiddag georganiseerd in sa menwerking met overdekt zwembad De 
Kûpe en nog veel meer! Na afloop van de vorig jaar ge houden feestweek 
met een nage noeg nieuwe commissie werd door de leden besloten als 
stichting te gaan werken. Achterliggende gedachte was dat de commis-
sie meer voor het dorp zou kunnen doen dan al leen het organiseren van 
de jaar lijkse feestweek. Het stichtingsbestuur is inmiddels notarieel be-
krachtigd en heeft een brede doel stelling gekregen. De resultaten daar-
van zijn in april al merkbaar. Zo organiseert de feestweekcommissie  een 
geweldige ’Hollandse avond’, met onder meer optredens van Rommy en 
Tjeerd. In eerste instantie was het de be doeling dat dit evenement zou 
plaatsvinden in sporthal ’De Houtmoune’, maar om organisa torische re-
denen is uiteindelijk toch gekozen voor de grote zaal van ’The Point’ aan 
de Voor straat. Een ander nieuw initia tief van de commissie is de instel ling 
van een maandelijkse brade rie annex rommelmarkt op de Kerkstraat, een 
deel van de Chris tinastraat en het Nijensteinplein. De braderie en rom-
melmarkt zul len gedurende de zomermaanden op iedere derde zaterdag 
van de maand plaatsvinden. De eerste editie van de markt is op zater-
dag 20 april. De nieuwe activiteiten van de stichting hebben in de eerste 
plaats tot doel het promoten van het dorp, het trekken van bezoe kers uit 
de omgeving en het bie den van activiteiten aan de eigen inwoners, maar 
een belangrijke bijkomstigheid is dat de stichting hiermee geld wil verdie-
nen voor het opwaarderen van de feestweek. De commissie presenteer-
de op de Kerstmarkt een loterij waarbij fraaie prijzen waren te winnen, 
beschikbaar ge steld door diverse bedrijven uit het dorp. Een andere geld-
bron is voor de commissie de collecte in de week van 2 tot en met 6 
april. De collecte werd vo rig jaar voor het eerst gehouden en bracht toen 
het prachtige be drag van ruim vijfduizend gulden op. De organisatoren 
hopen dat ook dit jaar weer iedereen een steentje wil bij dragen aan de 
feestweek door de collectanten niet teleur te stellen. Dankzij de opbrengst 
van de col lecte kunnen straks tijdens de feestweek weer vele activiteiten 
worden gepresenteerd zonder inleggeld of entree. Wij rekenen op u!

Thema Lichtroute
Zoals in het vorige stukje over de lichtroute stond willen we dit jaar eens 
proberen om een bepaald thema aan de lichtroute geven. Op die manier 
worden de deelnemers misschien gestimuleerd in het vinden van nieuwe 
onderwerpen in de lichtroute. Het thema wat we voor dit jaar hebben be-
dacht is ‘Film en Televisie’. Wij denken dat dit thema breed genoeg is om 
leuke ideeën uit te halen. Uiteraard kunt u zich ook weer opgeven voor de 
categorie tuinen. Voor diegene zonder ‘groene’ vingers hebben we een 
nieuwe ‘oude’ categorie opnieuw in het leven geroepen n.l. de versierde 
of verlichte gevels. Hoe dit eruit moet komen te zien laten we graag aan 
uw fantasie over, maar dat er licht bij hoort lijkt ons wel duidelijk. Voor al 
deze categorieën kunt u zich opgeven op onderstaand telefoonnummer. 
Uiteraard zijn er voor alle categorieën interessante prijzen te winnen. Tot 
nu aan toe hebben de Jeltingalaan, Kuipersweg en de Irenestraat zich 
opgegeven voor de lichtroute. Nieuw in ons programma is dat op maan-
dagavond de bewoners van Haersmahiem en Herbranda met een bus 
van Veenstra Reizen langs de lichtroute gereden gaan worden. Dus Bui-
tenpost doe je best en laat ons dorp stralen tijdens de Feestweek!
Nanne v.d. Meulen, tel: 543147, e-mail: n.van.der.meulen@chello.nl

De 2e USAday 2002
Het grote succes van vorig jaar vroeg om een vervolg en die komt er op 3 
augustus! Ook deze keer kan iedereen met een Amerikaanse auto, motor 
of oldtimer (de oldtimer hoeft geen Amerikaan te zijn) aan deze specta-
culaire dag meedoen. Mensen met een bijzondere auto of motor die het 
bekijken waard is, zijn ook welkom. Iedereen die meedoet maakt kans op 
mooie bekers in verschillende categorieën. Opnieuw komt er een shop-
pinglane met verschillende kraampjes en standjes waar je allerlei leuke 
hebbedingen kunt kopen. Er is weer eten en drinken genoeg, want het ge-
zellige terras, met muziek en ver- schillende eettent-
jes is weer van de partij. De antieke tracto-
ren hebben ook dit jaar weer een 
plaats op het terrein gekre-
gen. Aan de kids is ook ge-
dacht: er komt een 
ballonnen- clown, een springkus-
sen en kin- derschminken. Helden en 
adrenal inefa- naten komen ook weer aan 
hun trekken. Wat dacht je namelijk van binnen 2 secon-
den met een vaart van 120 km/u langs een 60 meter hoge tokkelbaan naar 
beneden suizen?! Als je dit niet durft, kun je natuurlijk ook met een drankje 
op het terras er naar gaan zitten kijken. De feestweekcommissie hoopt op 
een mooie dag met veel spektakel en plezier voor jong en oud. Houd voor 
meer informatie de komende edities van de Binnenste Buiten in de gaten. 
Wij hopen dat u al een beetje zin in de feestweek krijgt na het lezen van dit 
stukje en zien u graag in de feestweek!

49e Editie
Even een voorproefje op het Na-
tionale Concours Hippique van 
woensdag 7 augustus is mis-
schien best wel leuk lekker. Het 
programma is klaar en daarin zit 
weer de nodige variatie, te weten 
8 rubrieken tuigpaarden (Boven-
landers), 6 rubrieken Fries ras en 
5 rubrieken hackneys. Voorts een 
competitie springconcours om de 
Nissan/KNF Challenge dat uit 3 

delen en een barrage bestaat. Het (middag)concours progressief sprin-
gen valt hier niet onder. Er worden twee Nederlandse kampioenschap-
pen verreden: tweespannen Fries ras en tweespannen tuigpaarden (Bo-
venlanders). Dit zijn toppers in de hippische sportwereld en daarom zeer 
de moeite waard. Ongeveer hetzelfde kan gezegd worden van de rubriek 
‘Best of Five’. De paarden die hieraan deelnemen (de beste Bovenlan-
ders in Nederland) komen één voor één in de ring en worden eerst aan 
het publiek voorgesteld. En niet te vergeten de drie rubrieken Fries ras, 
tuigpaarden en hackneys, die worden gereden door dames. En vanzelf-
sprekend wordt het programma opgevrolijkt met show-elementen. Drie 
stuks. Aan show 1 doen alle paardenrassen van die dag mee, aange-
vuld met twee schimmels. Show 2 is een (k)luchtig aardigheidje met 
een ‘vreemd’ paard, een ‘vreemde’ wagen en een ‘vreemde’ menner. De 
slotshow is een Friese quadrille in een nieuwe opzet. Verder is de Paar-
densportcommissie reeds bezig met de voorbereidingen voor het 50-jarig 
jubileum dat wordt gevierd op woensdag 6 augustus 2003.

Kinderactiviteiten tijdens de feestweek
Op vrijdag twee augustus organiseert de commissie samen met Zwem-
bad de Kûpe een middag in het zwembad. Alle kinderen die op de lagere 
school zitten kunnen deze middag gratis naar het zwembad waar diverse 
spelletjes georganiseerd worden. Ook kinderen die nog geen zwemdiplo-
ma hebben zijn uiteraard met hun ouders van harte welkom. Op zaterdag 
staat de tweede Amerikaanse dag op het programma, ook op deze dag 
zijn wij onze jeugd niet vergeten, de ballonnenclown is dit jaar de hele dag 
op het industrieterrein aanwezig en gaat niet alleen ballonnen vouwen 
maar geeft ook een aantal shows. Ook is er weer een schminkster en  
een springkussen aanwezig. Op maandag kunnen de kinderen weer een 
extra zakcentje verdienen op de rommelmarkt in de Kerkstraat. Dinsdag 
wordt de omgeving van de tent voor één dag van onze kinderen, op 
deze dag zullen (verklappen wij alvast) Peter Pan, Assepoester en vele 
andere bekende sprookjesfiguren een bezoek aan Buitenpost  brengen. 
’s Avonds kunnen de kinderen in een speciale kindercompetitie muntjes 
voor de kermis winnen met het eieren gooien op de Vaart te Buitenpost. 

Koninginnedag dinsdag 30 april
 
Een oranjedag met als thema: Muziek! Het 
programma is rond. Het wordt een feest 
met welluidende klanken. Een topper, dat 
mag best genoemd worden, is het och-
tendconcert van brassband ‘De Wâldsang’. Verder is er de aubade, 
waarvoor kinderen worden uitgenodigd met eigen gemaakte instrumen-
ten en de muzikaal getinte versierde optocht. Muziek komt ook sterk 
terug tijdens de braderie en in de kinder- en jeugdspelen en een straat-
muziekfestival. Wie verwachten we op dit festival? Allereerst alle mu-
ziekmakende Buitenposters, en dat bent u. Vanaf 12.00 uur worden 
deelnemers uitgenodigd om zich in te schrijven bij de jury. De jury zit 
in Nijenstein, waar ook gespeeld wordt. Iedere deelnemer, hetzij indivi-
dueel of in groepsverband kan muziek ten gehore brengen op de bra-
derie, voor en na de jurering. Ook muziekdeelnemers van elders  zijn 
van  harte welkom. Tevens is er voorinschrijving: de deelnemers aan 
het straatmuziekfestival kunnen zich op twee adressen opgeven: Mar-
grietstraat 3, Gabriëlle van der Kooij, of Concourslaan 15, Wil Renkema. 
Geef het volgende door: naam, adres, solo, duo, trio; kwartet, groep 
of band. Iedere vorm van muziek is welkom! Eind maart en begin april 
worden flyers verspreid met een oproep tot deelname. ’s Middags is er 
zoals ieder jaar beachvolleybal. Opgave voor de teams vóór 20 april bij 
Gabriëlle van der Kooij. De dag wordt muzikaal afgesloten in de NH
kerk. Het programma voor Koninginnedag wordt in de tweede week van 
april huis-aan-huis aangeboden. Een bijdrage voor de onkosten, die ge-
maakt worden voor Koninginnedag is dan zeer welkom. 

Voorlopig Feestweekprogramma 2002 - 1 tot en met 7 augustus 
Donderdag 1 augustus 
 Opening op het gemeentehuis, ballonnen oplaten; 
 Rondrit met drumband en dweilorkest, versierde fietsen,
 koetsen en paarden
 LAN-party 36 uren tot en met zaterdagmorgen 8.00 uur
Vrijdag 2 augustus 
 Middag in het zwembad voor de jeugd; Motoren; Fierljeppen
Zaterdag 3 augustus 
 American day 2 met American cars, Trucks,Old Timers Motoren,
 Tractoren, Stands,  Super Sliding, ballonnenclown, springkussen, 
 schminken; Fietstoertocht; Tennissen; Ringrijden; Kaatsen
Zondag 4 augustus

Kaatsen
Maandag 5 augustus

Braderie/Rommelmarkt; Oriënteringsritten; 
 Gezellige avond in de tent (organisatie ’t Twâspan)
 Lichtroute voor bewoners Haersmahiem en Herbranda 
Dinsdag 6 augustus
 Kinderspelen;  Rauwe eieren gooien op de Vaart 
 voor alle leeftijden; Muziek in de tent (organisatie ’t Twâspan)
Woensdag 7 augustus
 Grote Jaarmarkt; 49e Concours Hippique
 Vuurwerk op de ijsbaan; Muziek in de tent 

Hele week lichtroute; grote en nieuwe kermis naast Sporthal de  Houtmoune
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door Jannie Jensma-Dijkema

Vorig jaar november 2001 vierde 
Roel Roosma, van 1954 tot 1993 
directeur-eigenaar van Steenhou-
werij Klaas de Vries, zijn 60-jarig 
jubileum. Binnenkort verschijnt in 
deze krant een interview met hem. 
In dit nummer vertelt Roel Roosma 
eerst iets over zijn oom Klaas de 
Vries, in veel opzichten een bui-
tengewone Buitenposter.

Klaas Feikes de Vries werd ge-
boren op 22 september 1900 te 
Buitenpost. Zijn vader Feike had 
zich in 1899 hier gevestigd te als 
steenhouwer, samen met zijn broer 
Gerrit. Feike de Vries was een 
markante persoonlijkheid. Hij was 
een felle sociaal-democraat en in 
de politiek heel goed onderlegd. 
Samen met zijn beide socialisti-
sche vrienden, Douwe Fennema, 
schilder en gemeenteraadslid en 
Hendrik Pol, kantonnier bij Rijks-
waterstaat, werden ze de drie rooie 
rakkers van Buitenpost genoemd. 
In de dertiger jaren waarschuwde 
Feike voor de opkomst van het 
nationaal-socialisme in Duitsland. 
Van zijn politieke vrienden in Duits-
land wist hij dat partijgenoten van 
de  SPD en communisten werden 
opgepakt en in concentratiekam-
pen terecht kwamen. Hij voorspel-
de toen al dat Duitsland onder 
Hitler heel Europa in zijn macht 
zou krijgen, omdat de westerse de-
mocratieën te verdeeld waren om 
hier iets aan te doen. Klaas kwam 
als veertienjarige in de steenhou-
werij. Aan zijn vader en oom Gerrit 
had hij goede leermeesters. Klaas 
was toen de grootste werkgever 
van Buitenpost. Op de gemeen-
tesecretarie werkten niet zoveel 
mensen, namelijk 8 man inclusief 
de burgemeester. Klaas was net 
als zijn vader sociaal-democraat, 
maar niet zo fel; hij was meer een 
pragmaticus. Hij was zeer sociaal 
voelend ten opzichte van zijn per-
soneel. Voordat het wettelijk was 
geregeld had het personeel al een 
week vakantie met doorbetaling 
van loon en met de Pinkster een 
weekloon extra. Bij ziekte of on-
geval werd het loon voor 100% 

doorbetaald. In 1939 overleed zijn 
vader Feike. Op 10 mei 1940 ge-
beurde wat deze jaren van te voren 
al had voorspeld: de Duitse inval. 
En als hij toen nog geleefd had was 
hij waarschijnlijk één van de eerste 
slachtoffers geweest van de Duitse 
terreur. Mede door zijn waarschu-
wingen was zoon Klaas één van de 
eersten die in het verzet ging. Het 
begon in het klein door het luiste-
ren naar Radio-Oranje. De berich-
ten werden verzameld en gesten-
cild en daarna verspreid bij partij-
genoten, vrienden en kennissen. 
Later kwam het werk voor onder-
duikers, het vervalsen van per-
soonsbewijzen en het invullen van 
gestolen Ausweisen. Het meeste 
werk voor onderduikers bestond uit 
het verzamelen van hun kostgeld. 
In iedere plaats in de gemeente 
waren contact-adressen, die het 
geld inzamelden en het afdroegen 
bij het centrale punt, c.q. Klaas de 
Vries. Toen ik in 1943 bij hen on-
dergedoken was, hielp ik hem met 
de administratie hiervan. In sep-
tember 1944 moest Klaas  onder-
duiken, wellicht door verraad van 
een politieman uit Buitenpost. Een 
week was er een inval van de SD 
met 10 man. Het was hen in de 
eerste plaats om Klaas  te doen, 
maar die vogel was gevlogen. Wel 
werd het kantoor overhoop ge-
haald, maar gelukkig werd er niets 
gevonden. Ook in de woning was 

niets te vinden en toen namen ze 
uit balorigheid drie pakken en twee 
overjassen van Klaas mee en mijn 
nieuwe pak en een overjas. Hij 
was eerst ondergedoken bij zijn 
zwager in Zevenhuizen, maar die 
vertrouwde het na de inval niet 
meer. Hij vertrok toen naar de fa-
milie Nijboer te Ureterp en daarna 
naar Willem Spijksma te Birdaard, 
een dienstkameraad van hem. Met 
de Kerstdagen van 1944 kwam 
hij weer thuis. Begin januari 1945 
kregen wij inkwartiering van Duitse 
militairen. Omdat wij het niet ver-
trouwden, vertrok oom Klaas toen 
naar onze vertegenwoordiger Jaap 
Rusticus in Buitenpost. De militai-
ren vertrokken weer begin maart 
‘45 zodat hij weer thuis kon komen. 
Het verzetswerk werd weer opge-
nomen. Er zijn toen veel bespre-
kingen bij hem thuis geweest over 
de richtlijnen van de Binnenlandse 
Strijdkrachten en hoe de gemeen-
te geregeld moest worden bij de 
bevrijding. Klaas de Vries werd in-
gedeeld bij de Gemeentelijke Staf 
van de N.B.S. als hoofd van de po-
litie. Op 13 april 1945 werden wij 
bevrijd en kon hij direct in functie 
treden. Door zijn humaan optreden 
hebben zich hier gelukkig geen ex-
cessen voorgedaan. De grootste 
raddraaiers werden opgepakt en 
de rest,  zij die bijvoorbeeld alleen 
lid waren geweest van de NSB,  
hadden meldingsplicht en moch-
ten de gemeente niet verlaten. Dit 
werd hem in eerste instantie door 
de andere stafleden niet in dank af-
genomen. Maar toen hij zei, dat hij 
anders zou opstappen, ging men 
akkoord. Na enkele weken zat het 
werk erop en kon hij zich weer be-
zighouden met zijn bedrijf. Maan-

den later werd er nog wel eens een 
beroep op hem gedaan door fa-
milies, waarvan de man gevangen 
zat en waarvan zij vonden dat dit 
niet terecht was. Door zijn relaties 
bij de P.O.D. lukte het hem meest-
al deze mensen vrij te krijgen. Na 
de bevrijding was hij ook de sti-
mulator van diverse activiteiten in 
Buitenpost. Hij werd voorzitter van 
de Oranjevereniging. Bij het be-
vrijdingsfeest hield hij een feest-
rede in de Geref.Kerk. Hij begon 
aldus: ‘Wie had voor de oorlog 
kunnen denken, dat ik als sociaal-
democraat, nu als voorzitter van 
de Oranjevereniging een feestrede 
zou uitspreken op de kansel van 
de gereformeerde kerk. Ook nam 
hij het initiatief voor de oprichting 
van de middenstandsvereniging de 
BUVO, waarvan hij voorzitter werd. 
In 1946 organiseerde de BUVO 
een grote tentoonstelling met Lu-
na-park op het land van Branden-
burg. In de feesttent traden onder 
andere op: het Selskip Tetman de 
Vries en Barend en Matsje (Barend 
van der Veen). Het was twee dagen 
zeer slecht weer, met storm en 
regen, zodat het aantal bezoekers 
minimaal was. Gelukkig werd op 
de laatste dag het weer beter en 
kwamen de bezoekers in grote 
getale, zodat er uiteindelijk een 
batig saldo was. Het Buvo-bestuur 
heeft ook getracht grote industrieën 
naar Buitenpost te halen. Buiten-
post lag immers gunstig aan de 
spoorweg, de Rijksstraatweg Leeu-
warden-Groningen en dicht bij een 
groot scheepvaartkanaal (Blauw-
verlaat). Er is zelfs een bespre-
king geweest met Philips in Eind-
hoven, maar door de minimale me-
dewerking van de gemeente, koos 

Philips uiteindelijk voor Drachten. 
Verder was hij bestuurslid van het 
Nutsdepartement en lid van het 
college van Notabelen in de Her-
vormde Kerk. Hij was voorzitter 
van de commissie voor het geven 
van middenstandscursussen en ui-
teraard bestuurslid van de Steen-
houwersbond. Hij was lid van de 
zuiveringscommissie voor ambte-
naren. Op politiek gebied was hij 
ook actief. We hebben samen in 
de gemeente 8 afdelingen van de 
Partij van de Arbeid opgericht met 
plusminus 400 leden. In 1948 was 
zijn gezondheid zo zeer achteruit-
gegaan dat hij zich moest terug-
trekken uit de dagelijkse leiding 
van de steenhouwerij. Hij verhuis-
de naar Groningen. Op afstand be-
stuurde hij het bedrijf mee en deed 
verder acquisitie op het gebied 
van natuursteen voor de bouw en 
restauratie voor Monumentenzorg. 
Enige jaren later verhuisde hij naar 
Leeuwarden. In maart 1954 kwam 
hij plotseling te overlijden na een 
hart-aanval; nog maar 53 jaar oud. 
Het was een groot verlies voor de 
familie en voor het bedrijf. Nader-
hand werd aan de weduwe een 
pensioen toegekend van de Stich-
ting Friesland ‘40-’45. Men was 
ervan overtuigd dat zijn overlijden 
mede was veroorzaakt door de 
spanningen in het verzet tijdens de 
oorlog. Hij was een zeer gewaar-
deerd en vooraanstaand lid van het 
verzet geweest. Voor het dorp Bui-
tenpost heeft hij veel betekend en 
daarom verbaast het mij dat nooit 
een straat in Buitenpost naar hem 
is vernoemd. Ik vind dit een misser 
zowel van de gemeente als van 
Plaatselijk Belang.

In 1920 verhuisde de steenhouwerij van de Kerkstraat naar de Bouwwijk, 
thans Herbrandastraat. Klaas werd toen in de leiding van het bedrijf op-
genomen, dat van dat moment af verderging onder de naam F. de Vries 
& Zn. In 1931 ging men naar de Jeltingalaan 23, waar het bedrijf nu nog 
is gevestigd. Vanaf die tijd groeide het bedrijf voorspoedig, mede door de 
enorme inzet van Klaas. Er werkten toen 10 man, waarvan 5 zeer vakbe-
kwame steenhouwers, die door het bedrijf zelf waren opgeleid. In 1936 
trok Feike zich terug uit het bedrijf, dat nu alleen werd voortgezet door 
Klaas onder de naam Steenhouwerij Klaas de Vries. Deze naam was vele 
jaren een begrip in Friesland en Groningen. De foto stamt uit 1917, van 
links af  Klaas de Vries, Feike de Vries, Sietze de Jong, Nanne de Jong 
en Ieske Douma. (eigen foto)

 Aan de Kuipersweg, even voor Lutkepost en 
aan wat vroeger het begin van de Âlde Dyk was, 
staat al heel lang een woonwagenkamp. We zijn op 
bezoek bij Fokke Schievink en zijn vrouw. “Mijn opa 
Bram Schievink woonde in een pipowagen op houten 
wielen, hij heeft hier ook gestaan. Hij had een prach-
tige, heel brede ,donkere baard en hij zag er onver-
vaard uit. Dokter Venema had een foto van hem op 
zijn bureau staan, die was stiekem genomen door 
dokter Koning. Hij was een zinnige man. Niemand 
mocht hem helpen, ook niet om zijn wagen eens goed 
schoon te maken. Die was heel vies, als Jansen kolen 
bij bracht, smeet hij ze zo in de wagen. Het roet stoof 
alle kanten op en bleef liggen waar het terechtge-
komen was. De hond kreeg jongen op zijn bed. Hij 
had een donkere huid en daardoor dacht je dat het 
nog wel wat meeviel met de viezigheid. Toen het niet 
langer zo door kon gaan, wilden ze hem uit de wagen 
halen. Maar dat lukte niet - hij hield zijn scheermes 
in de aanslag en zwaaide er vervaarlijk mee naar 
zijn belagers. Ze brachten hem naar zijn dochter in 
Grouw. Die heeft hem gewassen. Hij had nog nooit 
tv gezien. Dat waren duivelskunsten volgens hem, 
maar hij vond het wel mooi om ernaar te kijken. Later 
heeft hij nog enkele jaren in Toutenburg gewoond. Ze 
zeggen wel eens dat het standbeeld op het grasveld 
daar van hem is; hij lijkt er in ieder geval wel op. Mijn 
vader heeft de wagen helemaal schoongemaakt - hij 
was zó zwart, maar het was een prachtige, antieke 
wagen. Hij heeft wel eens in een museum gestaan. 
We hebben hem nog steeds. 
 Ik heb 7 zusters en 2 broers. Twee van ons 
zijn in een wagen geboren. Later woonden we aan de 
Âlde Dyk, vlakbij Lykele Hofstede. Mijn moeder is de 
oudste van 16 kinderen, ze woont hier nu op het dorp. 
Mijn vader handelde in koperspullen. Hij had het hele 
erf vol rommel. Wij zien overal heil in, wij kunnen 
alles gebruiken. Als het erf schoon was, verdiende 
hij niets. Deurwaarder Drent kwam altijd bij ons, hij 
deed de boelgoeden; mijn vader kreeg van hem 
wat overbleef. Onderweg naar huis had hij vaak al 
heel veel verkocht. Als sommige mensen vroeger 

trouwden, gingen ze naar Wagenaar 
in Kootstertille, groothandelaar in 
rommel; die had van alles, van 

slavenboeien tot lijkkoetsen. Ze kochten voor f 25,- 
hun hele huisinrichting tot en met hun kleren. Ik kan 
nog alles gebruiken; kinderen van nu kopen alles 
nieuw. Zelfs al waren we een groot gezin, de buren 
hadden geen last van ons. Hij maaide twee keer per 
jaar met de zeis de bermen van Twijzel tot aan Bui-
tenpost, wij moesten hem dan helpen met oprapen. 
Hij hield ervan om een praatje te maken en wij moes-
ten zolang het paard vasthouden. Mijn broer Douwe 
naaide dan uit en durfde hij niet thuis te komen. ‘Kijk’, 
zei mijn vader, ‘hij kruipt in het hooi’; hij kroop dan op 
de hooizolder en sliep daar. In 1963 hadden we die 
strenge winter met pakken sneeuw. Mijn vader tim-
merde een slee en haalde ons met paard en slee van 
school Dat zal ik nooit meer vergeten. 
 Ik ben de enige van ons gezin die in een 
wagen woont. Van de 8 wagens hier zijn twee van wo-
ningstichting Talma. Het wonen hier is niet goedkoper 
dan in het dorp maar wel vrijer. We blijven hier als 
gemeenschap bij elkaar. Er kan hier niet meer uitge-
breid worden. Mijn schoondochter -ze moet een kind 
krijgen- wil hier ook graag een vak en een grotere 
wagen; ze staat nu op de weg, op gemeentegrond 
dus. Zij is een meisje uit het dorp en ze vindt het hier 
fijn; er wonen hier wel meer burgermeisjes. Ze willen 
allemaal in de wagen blijven. Het was hun te groot in 
het huis. Ze vinden het knus en gezellig. Arjen  hier 
is ook gewoon een burger, maar hij woont hier al 20 
jaar. De voorzieningen zijn nu wel beter - vroeger was 
hier geen elektrisch, één kraan en één toilet. De jeugd 
van mij wil hier ook graag een vak hebben, maar daar 
houdt de gemeente geen rekening mee. Ze willen 
iedereen in de straat te krijgen. Ik sla veel om met 
mensen uit Twijzel en Twijzelerheide. Daar 
kan ik goed mee, ze kennen me alle-
maal. Ik ben altijd stratenmaker ge-
weest maar ik ben twee jaar ziek 
geweest en de kracht is weg. Ik 
ben een natuurmens. We 
hebben altijd 
paarden en 
mijn vader 
had die 
ook. 

Het woonwagenkamp van Buitenpost (I)



Groenlijn Noord timmert flink aan de weg. Wat eerst 
een kwekerij met een klein tuincentrumpje was, is in 
de woorden van directeur Jan Kloosterman “nu een vol-
waardig tuincentrum geworden”. Met een nieuw par-
keerterrein en een breder assortiment is het bedrijf zich 
met nadruk nog klantvriendelijker aan het profileren. 
Om het vernieuwde assortiment goed aan te kunnen 
bieden is ondermeer één kas omgebouwd. Ook is er 
een extra ruimte aangebouwd waar mensen die een 
wat grotere tuin hebben hun keuze kunnen maken. Als 
gevolg van deze ontwikkelingen heeft de onderneming 
een nieuwe werkneemster aangenomen. Om de ser-
vice compleet te maken wordt elke bezoeker een kopje 
koffie aangeboden. (foto: redactie/Harrie Slagter)

Periode 26 maart tot en met 27 april

Activiteiten 
9 april: Haersmahiem - Paasbroodmaaltijd voor gasten en vrijwilligers Rode Kruis. 
Tijd: 17.00 uur.
(13 en 14 april: Botanische tuin De Kruidhof - Museumweekend.)
Tot en met 14 april: Botanische tuin De Kruidhof - Helleborusshow, met 800 
showplanten en 25.000 bloeiende helleborussen; ma t/m za 10.00-17.30 uur, zo 
12.00-17.30 uur; toegang gratis.

Exposities
Tot en met 24 april:  Hal en leeszaal gemeentehuis - Ciska Wiersma: olieverf, pastel 
en acrylschilderijen met dieren, met een voorliefde voor koeien; tijdens kantooruren.
15 april tot en met 31 mei:  de Kruidhof - Henny de Wit uit Opende (Gr.), 20 
aquarellen, acryl en glaswerkschilderijen met onderwerpen als schepen, bloemen, 
kinderportretten en scheepvaart; Entree: normale toegangsprijzen Kruidhof

Religieus
Zaterdag 30 maart:  In de Fonteinkerk, Achtkant 48: Paasuiting m.m.v. het Gerefor-
meerd Vocaal Ensemble ‘Canticum Novum’ uit Franeker o.l.v. Jan Stegeman
Aanvang: 19.30 uur, entree gratis
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Bedrijvigheid

 uit in buitenpost
In deze rubriek willen wij u per maand een overzicht geven van activiteiten 
in Buitenpost. Een onderverdeling in (vaste) subrubrieken maakt het moge-
lijk in één oogopslag te zien wat er te doen is in ons dorp. Vanzelfsprekend 
willen wij graag ook uw melding van een activiteit hierin opnemen. Neem 
bij de organisatie van een evenement het liefst zo vroeg mogelijk contact 
met ons op. De kopij moet in ieder geval de volgende informatie bevatten: 
datum, activiteit en eventuele omschrijving hiervan, tijd en lokatie.

                                 Kiezen

In de bruidstudio aan de Voorstraat
raken verkoopster en 3 vrouwen aan de praat
De ‘gebrekkig’ sprekenden zagen wel wat in de rode kleur
zonder te betalen verliet de bruidsjurk ongezien de deur.

Plaatselijk Belang te Buitenpost
een drietal bestuursleden worden afgelost
Het “dorpswerk” vraagt veel inzet en creativiteit
en met de bewoners een grote mate van lotsverbondenheid.

Wie opent de Lauwersbeurs?
Wie zijn Achtkarspelens ambassadeurs?
Gemeenten, bedrijven, starters en eminente dorpsgenoten:
het is Ed Nijpels, fysiek en inhoudelijk behoort hij tot Frieslands ‘Groten’.

Spiegeltje, spiegeltje aan de “Verkiezingswand”?!
Wie is gegroeid in het Achtkarspelen politieke land?
De FNP voorzien van Friese retoriek
deed het goed ook bij het Buitenposter stem-publiek.

PEVADKO

Van de ledenvergadering
 Op 12 maart is de Algemene Ledenverga-
dering van Plaatselijk Belang gehouden. Helaas was 
de belangstelling voor deze vergadering beneden de 
verwachting. De avond was in twee gedeelten opge-
splitst, voor de pauze werd het huishoudelijk gedeelte 
behandeld en na de pauze hield notaris Palstra een 
inleiding over het nieuwe erfrecht en gaf dhr. Van der 
Heide van de gemeente inzicht hoe de huizenbouw 
zich in de komende jaren in Buitenpost plaats zal ont-
wikkelen. 
 De bestuursleden Sabine van Dijk en voor-
zitter Jolle Kronenburg waren aftredend en niet her-
kiesbaar. Sabine van Dijk kon haar bestuurslidmaat-
schap van de Stichting Feestweek Buitenpost niet 
meer combineren met het bestuurslidmaatschap van 
PB. Jolle Kronenburg is afgetreden omdat hij voor 
de PvdA in de gemeenteraad is gekozen en deze 
functie onmogelijk kan combineren met het bestuurs-
lidmaatschap van PB. Door deze wisselingen heeft 
Petra Plantenga, die aanvankelijk ook uit het bestuur 
zou gaan, gelukkig besloten om nog een jaar door 
te gaan. Als nieuw bestuurslid is Johan Kootstra toe-
getreden. Johan zal zich in het bestuur hoofdzakelijk 
bezig houden met onze dorpskrant.

 De inleiding van 
dhr. Palstra over het nieuwe 
erfrecht was zeer verhelde-
rend. Hij gaf duidelijk aan 
dat iedereen, jong en oud, 
hiermee te maken krijgt en dat het zeer zinvol is de 
eigen situatie na te gaan en bij de notaris advies in 
te winnen hoe de eigen situatie het best testamentair 
vastgelegd kan worden. 
 Dhr. Van der Heide van de gemeente gaf 
duidelijk inzicht in de ontwikkeling van de huizen-
bouw in Buitenpost voor de komende jaren. De ont-
wikkeling van het uitbreidingsplan ‘Mounewyk’ gaat 
dit jaar van start. Omstreeks mei wordt begonnen met 
het wegenplan en zullen vermoedelijk de bouwkavels 
worden uitgegeven. Voorzitter Jolle Kronenburg be-
dankte beide sprekers voor hun zinvolle bijdrage en 
overhandigde de heren een bloemetje.
 Bij de rondvraag kwam nog een verrassen-
de primeur waarover u elders in deze krant meer 
heeft kunnen lezen. Tot slot van de avond bedankte 
Henk Koning de vertrekkende bestuursleden voor 
hun inzet en overhandigde hun een bloemetje en ca-
deaubon.  

Jolle Kronenburg

 Op zaterdag 30 maart vindt het laatste pro-
gramma onderdeel van culturele stichting ‘Maskelyn’ 
voor dit seizoen plaats. De cabaretgroep Reade Raf-
fels presenteert dan het programma ‘Meneuvels’. Dit 
is een show met liedjes en sketches over de dage-
lijkse dingen om ons heen. Reade Raffels bestaat uit 
Henk Hoekstra, Pietra Hoen en Fokje Hoogeveen. 
 Het gezelschap speelt zowel voor als tussen 
het publiek. Gegarandeerd een avond met een scha-

terende lach, 
maar ook één 
waar een serieu-
zere ondertoon 
niet wordt ge-
schuwd. 
 Ook deze avond vindt plaats in zalencentrum 
‘The Point’ en begint om 20.00 uur. Toegangsprijs: 
€ 6,50.

30 maart :‘Reade Raffels’ sluit het seizoen

Wegens groot succes vorig jaar het boek:

De geboorte van Jezus in de kunst

     van € 13,57

voor € 4,50  (68% korting)

éénmalige laatste partij
op = op

APK, onderhoud 
en banden

voor alle merken
Klaar terwijl u wacht!

Meer ruimte voor service bij 
Groenlijn Noord



 Stichting Sociaal Cultureel Werk
 It Koartling
 Schoolstraat 31
 9285  NE   Buitenpost
 
tel. 0511 541214
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Nieuws van het Cursuswerk
U kunt zich nog opgeven voor:
18 april: Hanging basket (als een warm nest)
Van een basket naar keuze, wat aarde en een sortering één-
jarige plantjes wordt een hangend mandje gemaakt. Om er 
een leuk geheel van te maken worden diverse sierelementen 
toegevoegd. Juist heel eenvoudige middelen kunnen hierbij 
helpen, bijvoorbeeld in de vorm van scherven, kleine bloem-
potjes, stenen, mos, stukken schors, lei, lood enzovoorts. U 
kunt zelf ook materiaal meenemen. Aanwezig is hooi en jute.

Kosten:  € 4,50 exclusief materiaal. Tijd: 19.45 tot 21.45 uur
Meer informatie en opgave bij Elly Kramer, tel. 543242

Oproep : een cursusleidster Pottenbakken / Keramiek
De werkgroep cursuswerk is op zoek naar een docent die 
in het komende seizoen (na september) een startcursus 
pottenbakken/keramiek wil gaan geven. Ervaring in het 
geven van les aan volwassenen is een pre. De cursus zal op 
een avond maar misschien ook wel voor een ochtend geor-
ganiseerd worden. De lesduur is 2 uur. Vergoeding wordt  
gezamenlijk in overleg bepaald. Heeft u interesse neem dan 
contact op met Jettie Kronenburg, tel. 542024.

Alle woensdagmiddagen in april zijn weer gevuld 
met leuke activiteiten in de Grote Zaal van It 
Koartling! Zoals altijd beginnen we om half twee en 
is de club om drie uur afgelopen. De kosten zijn 
€ 1,- per deelnemend kind.  Let ook op de program-
mafolder die via de scholen is verspreid en op de 
affiches  .De woensdagmiddagaktiviteiten  (behalve 
17  april)  zijn  voor  kinderen  van  alle  basisschool-
leeftijden. De leeftijd voor de van vrijdagavondak-
tiviteiten staat erbij vermeld net als het tijdstip!

27 maart: Paasei-feest
Vlak voor het Paasweekend kun je mooi 
nog even eieren beschilderen voor in de 
Paasmand of het ontbijt. Bovendien is er 
een eierzoekwedstrijd!

3 april: Muziekdag
maak je eigen instrument.

Vrijdagavond 5 april:
Disco en darts voor groep 7 en 8; 
tijd: 19.30-20.45 uur

10 april: Poppen maken

17 april: meidendag
Make-up en styling, voor de meiden 
van groep 5 tot en met 8!

Vrijdagavond 19 april: 
disco-avond voor groep 5 en 6; 
tijd: 19.00-20.30 uur

24 april: Super-bingo met
aansluitend een disco

In mei volgt nog een 
grote slotaktiviteit!

Beheer: Arjen Heidbuurt 
Jongerenwerker: Jetty
Cursuswerk: Lidy Plantenga  0511 543189
Jongerenwerk: Meine van der Veen  0511 543445
Kinderwerk: Pytsje Veenstra  0511 542271

Kinderwerk aktiviteiten



Koor in Buitenpost:
het Vocaal Ensemble           door Ineke Mooiweer
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 Heeft u zich wel eens afgevraagd waarom er in de lente 
sneeuwklokjes verschijnen  en waarom bijvoorbeeld niet in de herfst - 
per slot van rekening zit de herfst even dicht bij sneeuw als de lente.  
Over het waarom straks een beetje meer. Allereerst eens kijken hoe-
veel sneeuwklokjes er in Buitenpost groeien. We beginnen in de tuin 
van de dominee van de Voorstraat. Na een beetje inbreken heb je een 
goed zicht op de achtertuin. Ongeveer twee en een half uur later tellen, 
samen met je vrouw en je komt uit op een aantal van 625. We hebben 
dan de dissidente sneeuwklokjes die in de holte van een boom groeien 
niet meegeteld. Ligt dat aan de dominee, aan het klokje zelf of aan 
de tuin. We denken dat het aan de tuin ligt. Het is zeker dat sneeuw-
klokjes met hun maagdelijke verschijning bij voorkeur groeien op ver-
vuilde grond. Hun tijdgenoot de Krokus ook. Stichting ‘Job’ beschikt 
over grondkaarten waarop aangegeven is waarop de grond in ons dorp 
vervuild is en waar niet.  Volgens onze berekening moeten er dan van 
dit plantje om en nabij de 800.000 stuks in het jaar 2002 alleen in Bui-
tenpost zijn. Gemiddeld zorgt een sneeuwklokje voor een nakomelin-
genschap van 4 exemplaren en sterft er 25%. Wanneer de college-
onderhandelingen lang gaan duren en er minder tijd is om de vervui-
ling in ons dorp grondig aan te pakken, dan kunnen er wel eens een 
veelvoud klokjes opduiken in de lente van 2003. Een soort baby-boom 
of geboortegolf onder de klokjes. Leuke wetenschap is dat saffraan en 
vanille vooral geoogst worden in de lente. Goed geraden, vanille en saf-
fraan komen van de krokus en van plantjes als het sneeuwklokje. Ze 
kunnen dus alleen geoogst worden in de lente - symbolisch voor de 
tijd van de grote schoonmaak. Ook ons lichaam is in de wintermaan-
den meer vervuild geraakt dan in een ander deel van het jaar mogelijk 
is. Het innemen van vanille helpt opvallend genoeg ook goed bij het 
schoonmaken van het lichaam. Aangetoond is zelfs dat het drinken van 
vanillethee het cholesterol in het bloed verlaagd. Het is mooi geregeld 
in de Schepping. Alles houdt verband met  elkaar, zelfs in symbolische 
zin. Veel sneeuwklokjes en krokussen aantreffen wil haast zeggen: 
“Schoonmaken die grond. Wij zijn er om dat aan te tonen!”. Sneeuw-
klokjes nodigen ook uit om het schoonhouden van ons lichaam serieus 
te nemen. Bijvoorbeeld met vanillethee.

Hans Hamers

   Job’s plantage

In Buitenpost wordt veel en graag 
muziek gemaakt. Allereerst  is hier 
streekmuziekschool ‘De Wâldsang’ 
gevestigd; verder blazen brass-
bands als ‘De Wâldsang’ en ‘Con-
cordia’ heel wat af en kunnen ook 
zangers bij verschillende koren hun 
stem laten horen. Een van die 
koren is het Vocaal Ensemble Bui-
tenpost: een zevental jaren gele-
den opgericht door Garmt Bouw-
man en sinds augustus van het 
vorig jaar  geleid door Marleen Mie-
dema. De meeste mensen zullen 
het VEB kennen als ‘het koor van 
de carols’. De kerstconcerten in 
Buitenpost en Visvliet zijn langza-
merhand goed bekend en velen 
hebben al kunnen genieten van de 
mooie Engelse kerstliederen. Mar-
leen Miedema is blij met deze be-
langstelling, maar zou graag  nog 
veel meer soorten muziek willen 
brengen. Ze is enthousiast over 
alle mooie muziek die er geschre-
ven is en straalt dat ook uit:  “Er 
is zo veel prachtige koormuziek, zó 
veel dat de mensen niet kennen. 
Ik wil dat graag laten horen!” Mar-
leen (41) is momenteel werkzaam  
als leerkracht op de basisschool in 
Drogeham. Na een aantal jaren op 
het conservatorium in Groningen 
heeft ze de opleiding voor ama-
teurkoor-dirigent gevolgd in Hee-
renveen. Muziekonderwijs aan kin-
deren op de basisschool vindt ze 
heel belangrijk. Zelf heeft ze daar 
veel aan gedaan, onder andere als 
vakleerkracht muzikale vorming. 

Ook heeft ze, als hobby, een aantal 
jaren een kinderkoor onder haar 
hoede gehad. Op dit moment staat 
ze, behalve voor het VEB, voor 
het hervormd kerkkoor in Twijzel/ 
Kootstertille. Wat haar zo aantrekt 
in het VEB is dat het een koor 
is dat streeft naar kwaliteit. Natuur-
lijk zijn gezelligheid en plezier be-
langrijk, maar dat plezier ontstaat 
vooral door een uur lang stevig 
werken. De koorleden willen zich 
graag inspannen om tot een goed 
resultaat te komen. Het werken 
met een koor ‘in eigen dorp’ is heel 
leuk: Je hebt iets met die mensen 
en het zijn prettige mensen om 
mee samen te werken.” Het VEB is 
een kamerkoor, d.w.z. een vrij klein 
koor, in het ideale geval van elke 
stem evenveel zangers: vijf sopra-
nen, vijf alten, vijf tenoren en vijf 
bassen. Het evenwicht tussen de 
stemmen komt heel precies: als er 
iemand uitvalt, moet er echt een 
vervanger gevonden worden. Echt 
muzikaal geschoold hoef je voor dit 
koor niet te zijn, maar een goede 
zangstem en een muzikaal gehoor 
heb je wel nodig. “Het gaat er om 
dat je als zanger niet alleen noten 
kauwt, maar dat je ook luistert naar 

wat er om je heen klinkt, met mu-
zikale oren.” Het tempo bij het in-
studeren ligt vrij hoog, dus de 
koorleden moeten de muziek snel 
op kunnen pikken. Een kerkkoor 
is VEB niet. Na de kerstuitvoerin-
gen wordt er gewoon doorgezon-
gen, maar dan met andersoortige 
muziek. Voor dit jaar staat nog een 
concert gepland, zo komt er wat 
variatie in het repertoire: leuk voor 
de toehoorders en leerzaam voor 
de zangers. Het koor heeft boven-
dien met het concert in het vooruit-
zicht een duidelijk doel voor ogen 
en blijft daardoor beter op peil: ”Het 
zou vreselijk jammer zijn als dat 
wat je het hele jaar hebt opge-
bouwd weer verloren zou gaan.” 
Dat is ook het streven voor de 
toekomst: steeds proberen om de 
koorklank te verbeteren, evenwicht 
te brengen tussen de stemgroe-
pen en eenheid te krijgen binnen 
een stemgroep. “Het gaat erom dat 
we allemaal met dezelfde intentie 
leren zingen. Zelf geniet je dan van 
de muziek en dan geniet je publiek 
ook. Dat enthousiasme als je echt 
muziek maakt breng je over op je 
publiek”. (foto: redactie/Harrie Slag-
ter)

De Fietstoerclub: de Voorjaarstocht
 Na een lastig jaar proberen wij als vereniging de draad weer 
op te pakken. Bestuurlijk zat het niet mee en verder is er vorig jaar ook 
weinig van fietsen terecht gekomen, met name door de MKZcrisis. Hope-
lijk brengt dit nieuwe jaar meer geluk. Met goede moed starten wij dus  dit 
nieuwe seizoen. Zaterdag 13 april is het weer zover, de eerste fietstocht 
van dit seizoen kan dan worden verreden: de Voorjaarstocht. We hebben 
een fantastische nieuwe route uitgezet. De route zal door de Wâlden 
gaan. Voornamelijk door de landerijen en omdat ze niet langs de grotere 
wegen leidt is ze veilig te noemen. Er zijn weer verschillende afstanden, 
te weten de 35, 60 en 100 kilometer; door de variatie van de afstanden 
zijn ze geschikt voor jong en oud, meer en minder geoefende fietsers. 
 De langste tocht voert langs de vaart van Twijzel, via de oude 
dijkjes naar Damwoude en door het Buitenveld naar de authentieke 
wallen van Veenwoudsterwal. Daarna langs Eernewoude (met haar ooi-
evaars) en Oostermeer terug naar Buitenpost. De kortere tochten gaan 
langs een gedeelte van die route. De start vindt plaats bij ‘The Point’, 
Voorstraat 54. De 35 kilometer start tussen 9.00 -12.00 uur en is helaas 
niet bepijld maar men krijgt een goede routebeschrijving mee. De 60 en 
100 kilometer starten tussen 8.00-9.00 uur en zijn wel bepijld. Mocht u 
vragen hebben dan kunt u gerust contact opnemen met onze secretaris, 
tel. 454475. Wij wensen alle fietsers een zonnig en goed fietsseizoen toe 
en heten iedereen van harte welkom bij onze tochten. Overigens is onze 
eerstvolgende tocht op 3 augustus, de traditionele Paardensporttocht.

het bestuur van FTC Buitenpost

Kroniek van Buitenpost - 
1947    (1)
 (uit de Kollumer Courant)  
door Dirk R. Wildeboer

24 januari: Er werd een nieuwe klok in de toren 
van de Nederlands-Hervormde kerk gehesen. 
Onze oosterburen hadden in de oorlogstijd de 
oude geroofd om er wapentuig van te maken. 
“Naar wij vernemen zal de nieuwe torenklok a.s. dinsdag worden ge-
plaatst. Ongetwijfeld zal dit feit met vreugde door de burgers van Buiten-
post worden vernomen. Het inbrengen in den toren zal vermoedelijk des 
morgens om plm. 11.00 uur geschieden”. ‘s Avonds was er vanwege deze 
belangrijke gebeurtenis een bijeenkomst in de kerk. Sprekers waren on-
dermeer kerkvoogd Kuipers, ds. de Groot, burgemeester Matzer en oud-
burgemeester Eringa.
26 januari: De nieuwe kleding was nog schaars en advertenties als deze 
komen we dan ook regelmatig tegen: “Te ruilen: prima zwarte overjas 
maat 52 tegen donkergroene maat 50. A de Boer, Bouwwijk 70, Buiten-
post.”
28 januari: De winter was streng en er werd een elfstedentocht ge-
reden. Maar in Buitenpost werd ook strijd op het ijs gevoerd. “Begun-
stigd door het prachtig winterweer heeft de ijsclub Buitenpost e.o. haar 
leden estafette-rijderij gehouden. Het talrijke publiek had van spannende 
ritten kunnen genieten”. Prijswinnaars: R. de Vries, mw. J. Zuidersma, 
W. Dijkstra, mw. N. Toering, O. Snijder, mw. D. Pol, Halbe Oldenburger, 
B. Henstra en W. Tjoelker.

(wordt vervolgd)

Voorjaarsconcert VEB op 21 april
Op zondag 21 april geeft het VEB onder leiding van Marleen Miedema 
een voorjaarsconcert. We zijn heel blij dat we twee solisten bereid hebben 
gevonden het optreden instrumentaal te ondersteunen. Wiesje Miedema 
(viool) en Maria Sperling (piano) gaan het eerste deel uit de Frülings-
sonate van Ludwig von Beethoven en enkele delen uit ‘Cinq Mélodies’ 
van Sergei Prokovieff spelen. Het vocale gedeelte zal bestaan uit onder 
andere ‘Cantique de Jean Racine’ van Fauré, ‘Shall we go dance?’ van 
Stanford en ‘Vier Heine Lieder’ van Jurriaan Andriessen.

 Dinsdag 26 februari heeft de Vogelwacht Bui-
tenpost e.o. in ‘The Point’ haar jaarlijkse ledenverga-
dering gehouden. Voorzitter Roel Groenbroek verwel-
komde een 60-tal leden. Kort werd stilgestaan bij de 
leden die het afgelopen jaar waren overleden. Andere 
zaken als eiertellingen, veldsituaties en activiteiten 
van sommige werkgroepen konden met vaart afge-
handeld worden, omdat veel hiervan door de MKZ-
crisis niet uitgevoerd waren. De jeugdvogelwacht had 
haar activiteiten later in het seizoen wel kunnen doen. 
Jan Veenstra nam afscheid van de jeugdvogelwacht 
en werd bedankt voor zijn inzet. Ook aftredend pen-
ningmeester Jan Veenstra werd bedankt voor de prima 
wijze waarop hij 11 jaar dit werk had gedaan en verder 
voor zijn inbreng in de huidige goede financiële po-
sitie. Jelle Wagenaar volgt hem op. Secretaris Jouke 
Roskammer kreeg een compliment voor de goede 
verslaglegging en voor het vele secretariële werk dat 
hij het afgelopen jaar heeft uitgevoerd.
 De vergadering had deze avond een andere  
sfeer dan anders. De reden was dat er voor alle 
leden van het BFVW in Friesland het komende sei-
zoen nieuwe regelgeving (met de nodige scepsis  van 
ons ontvangen) van kracht wordt. In het kader van de 
nieuwe Flora en Faunawet mag er niet meer naar kie-
vitseieren gezocht worden, alleen het provinciaal be-
stuur mag per provincie afwijken van deze regelgeving 
en een periode aanwijzen waarin wel gezocht mag 
worden. De nieuwe wet gaat per 1 april 2002 in zodat 
in Nederland in elk geval tot deze datum gezocht mag 
worden. Daarna is het maar afwachten wat er voor-

geschreven gaat worden. De verwachting is dat in 
Friesland in aansluiting op onze lange traditie tot con-
tinuering van het zoeken word besloten. Inspelend op 
de nieuwe wet en andere richtlijnen en ontwikkelin-
gen heeft de BFVW een verplichte koppeling gelegd 
tussen kievitseieren zoeken en nazorg. Mocht de af-
gelopen jaren de eierzoeker alleen het veld in met  een 
eierzoekkaart, nu heeft hij de verplichting om na de 
sluitingsdatum in de door ons georganiseerde nazorg 
mee te doen; anders wordt het volgende jaar geen pas 
meer verstrekt. Na een uiteenzetting over vossenpre-
datie door Roel Kramer besloot de vergadering om po-
sitief te reageren op het voorstel van de BFVW om de 
Nederlandse staat in het kader van Europese wetge-
ving voor het gerecht te dagen omdat ze vindt dat een 
sluiting van de jacht op vossen en kraaiachtigen per 
1 april een zeer negatieve invloed heeft op het welzijn 
en voortbestaan van weidevogels. Die maatregel leidt 
er toe dat de stand van bedreigde vogelsoorten, als de 
grutto, nog verder verslechterd.
 Na de pauze verzorgde Reinder Horst uit 
Paterswolde een lezing over de vos rond het Lau-
wersmeer. Hieruit bleek eens te meer dat de vos 
steeds meer oprukt naar Friesland. Hierna sloot de 
voorzitter de vergadering. Op 11 maart is er om 20.00 
uur in the Point een bijeenkomst voor de nazor-
gers waar door de hoofden Jan Halma en Rint Hen-
stra de nazorgpassen verstrekt worden en uitleg 
wordt gegeven over uitvoeringsregels en kwaliteit 
van de nazorgperiode.

Roel Kramer

Ledenvergadering Vogelwacht Buitenpost 

De lente is aangebroken en wij 
willen dat vieren. Wij nodigen u 
daarom op 10 april uit voor de 
open tafel 55+ in ons ‘restau-
rant’. Het menu voor deze gele-
genheid is:
Lente Preisoep / Half om Half 
Rollade / Vleesjus gevolgd door 
Spinazie met ei / Worteltjes / 
Bloemkool a la creme / Rauw-
kostsalade met Gekookte aard-
appelen en gebakken krielaard-
appelen afgesloten door Advo-
caatpudding met slagroom.

Opgave bij Zorgcentrum Haersmahiem 
op telefoon 549898. Kosten: € 7,-

Open tafel 55+


